
 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

 

VERSLAG cultuurraad 10 APRIL 2018 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Wendy Bryssinck,  
Marcella Piessens, Dirk Vergult, Walter Hoefman, Jo De Cuyper, Karin Tavernier, Chris De 

Beer, Kris De Hooghe, Herman Waterschoot 
Verontschuldigd:  Annelies Van Wetteren, Vinciane Meert, schepen Annemie Charlier, Jos Daems, Kris Boel, 

Sara Weemaes 

 

1. Erkenningen nieuwe verenigingen 

Er waren 4 nieuwe aanvragen voor erkenning 
Association Guinée & Sint-Niklaas 

Sint-Niklase Bierproevers 

Vrouwen Albanese gewesten 
Waas toneelteam. 

 
Deze 4 verenigingen worden erkend als lid van de cultuurraad. De eerste 3 worden ondergebracht in 

de deelraad Socio-Cultureel, het Waas toneelteam tot de deelraad podiumkunsten. 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (09-01-2018) 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Evaluatie Avond van de cultuurprijs 2017 

Het hele verloop van de avond is zeer positief onthaald. Het geheel zat strak in elkaar en alles verliep 

zoals gepland. Zelfs het feit dat 3 genomineerden er niet bij konden zijn werden door videoboodschappen 
keurig opgevangen. De voorstelling van de genomineerden en uitreiking cultuurprijs werd op aangename 

manier afgewisseld door muziek van beide Sint-Niklase harmonieën, en vakkundig aaneengepraat door 
Annelies De Wolf. 

 

Deze formule viel in de smaak, maar kan dus niet elk jaar worden herhaald. Het wordt dus tijdig 
uitkijken naar nieuwe namen/gezichten om deze avond in elkaar te steken. Gezien de drukke kalender 

van de stadsschouwburg werd al een optie genomen op woensdag 13 februari met try-out op dinsdag 12 
februari. Doordat deze datum in dezelfde periode valt als dit jaar, kan de planning aangaande het 

aanstellen jury, samenstellen lijsten nominaties, verkiezing en voorbereiding van clips genomineerden 
behouden blijven. Om te voorkomen dat we zoals deze keer in november met een alternatief plan op de 



proppen moesten komen omdat het oorspronkelijk opzet door onbeschikbaarheid kandidaat-organisatoren 

niet kon doorgaan, willen we tegen volgende vergadering op 8 mei voorstellen op tafel leggen waaruit de 
planning voor volgend jaar gekozen wordt. 

 

4. Memorandum  

De voorzitter heeft een ontwerp memorandum uitgeschreven gebaseerd op feedback vanuit de 

deelraden en heeft ook een stand van zaken geschetst over de intenties en verwezenlijkingen van de raad 
in de voorbije legislatuur, en ook het witboek getoetst aan concrete realisaties. 

Algemene opmerking is dat het groot gebrek aan nodige infrastructuur meer in de verf mag gezet 

worden. Er is zeker een duidelijke noodzaak aan betaalbare vergader-en repeteerruimten, alsook aan 

tentoonstellings- en uitvoeringsruimten voor de podiumkunsten. Bestaande infrastructuur moet aan 
huidige noden aangepast worden. 

Ook het gebrek aan bovenlokaal platform aangaande culturele afspraken mag meer benadrukt 

worden.  

Bijkomende opmerkingen worden zo snel mogelijk bij de voorzitter verwacht. Samen met de nieuwe 

resultaten van de stadsmonitor die op 26 april zal worden voorgesteld, zal de voorzitter een nieuwe versie 

samenstellen zodat op de vergadering van 8 mei de definitieve inhoud van het  memorandum kan vast 
gelegd worden.  

Op 26 juni tijdens een bijeenkomst waarin alle adviesraden hun memorandum voorstellen zal de 

voorzittter dit in in naam van de cultuurraad doen. 

 

5. Definitieve versie nieuwe erkenningsvoorwaarden 

De tekst wordt aangepast: - 2 van voornoemde activiteiten moeten opengesteld worden voor niet-leden; wat 
moet blijken uit de uitnodiging en publicatie in ‘Uit’. 
wordt:  - voornoemde activiteiten moeten maximaal opengesteld worden voor niet-leden.  

Het is de deelraad die bij het nakijken van de werkingsdossiers zal beslissen of de activiteiten die de 
verenigingen aangeven aan die criteria voldoen. 

Na die aanpassing wordt de versie goedgekeurd. Omdat die erkenningsvoorwaarden ook in de 

statuten van de cultuurraad staan moeten die nieuwe erkenningsvoorwaarden ook door de gemeenteraad 

worden goedgekeurd alvorens ze in werking kunnen treden. De bedoeling is dat vanaf 2019 deze 
erkenningsvoorwaarden worden in gebruik genomen. 

6. Toelichting schepen van cultuur 

Wegens afwezigheid van de schepen vervalt dit agendapunt. 

7. Varia 

Op vraag vanuit de deelraad podiumkunsten werden er de voorbije maanden 3 vormingsactiviteiten 

georganiseerd voor de verenigingen rond thema’s webdesign, facebook en portretrecht. Vooral die laatste 

activiteit was ondermaats. Spreker/lesgever heeft over portretrecht (bijna) niets gezegd en verwees door 
naar een pdf document in plaats daarvan heeft hij het een uurtje over de nieuwe privacywetgeving 

gehad. 



Het aanstellen van de sprekers/lesgevers werden gedaan door de bib. De spreker in kwestie van die 

laatste bijeenkomst was de man die bovenlokaal de nieuwe privacywetgeving moet uitdragen naar de 
gemeenten. Duidelijk is dit een voorbeeld van een expert die zijn kennins niet kan overbrengen naar een 

publiek toe. 

Er wordt geopteerd om deze laatste sessie nog eens opnieuw in te richten, maar er eerst voor te 

zorgen dat de spreken/lesgever dit keer wel de materie beheerst en kan uitleggen. 

Wegens de steeds weerkerend klachten over (gedrukte) activiteitenkalenders lijkt het ook zeer zinvol 
om eens (een) bijeenkomst(en) te organiseren rond het invoeren en gebruiken van de UiT databank. Eens 

deze tool door de verenigingen genoeg is gekend kan dit het referentieplatform worden voor alle 

activiteiten die door de verenigingen worden ingericht. Voor het organiseren van deze bijeenkomsten kan 
uitgekeken worden naar een samenwerking met vormingplus. 

Chris De Beer meldt dat de straatnamencommissie 2 nieuwe voorstellen heeft: 

- Het “Karmelhof” voor het nieuw woonproject tussen de Kalkstraat en Veldstraat.  

- Het “Vakschoolhof” voor het nieuw woonproject aan de VTS-site.  
Deze namen krijgen een gunstig advies. 

Er zijn dit jaar 178 subsidiedossiers ingediend tegenover 185 vorig jaar. De dossiers van de BKE-

deelraad zijn reeds klaar om nagezien te worden door de afgevaardigde van de deelraad. 

Ondanks wat links en rechts beweerd wordt zijn de stedelijke musea nog steeds op zondag van 11 tot 

13u gratis te bezoeken, dit geldt niet voor de tentoonstellingszaal Zwijgershoek (vzw ACCSI). 

BLEEK, die enkele jaren geleden nog de cultuurprijs in ontvangst mochten nemen zouden met alle 

activiteiten gestopt zijn.  

Kris De Hooghe meldt dat de laatste videoclip van de gekende rockgroep “Triggerfinger” werd 

opgenomen door leerlingen van de kunstacademie van Sint-Niklaas.  

Omdat de vergadering van de cultuurraad gepland voor 26 juni samenvalt met de bijeenkomst waarin 
de voorstelling van de diverse memoranda van de adviesraden zal gebeuren, zal de vergadering starten 

om 18u met broodjes zodat iedereen tijdig aanwezig kan zijn bij die memoranda presentaties.  

 
 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 

 
 

 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 


